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Por Resolución da Alcaldía de día 7 de xullo de 2017, aprobouse definitivamente a lista de  
admitidos  e  excluídos  da convocatoria  relativa  ao  proceso  de selección  para  a  constitución 
dunha bolsa de emprego para cubrir o/os posto/s de traballo en LIMPIADORA en réxime de 
persoal laboral e as posibles vacantes subseguintes; a designación dos membros do tribunal e a 
data de constitución do mesmo, así como o lugar e hora do proceso de selección.

 

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E 
EXCLUÍDOS
 
Vista  a  resolución  de  Alcaldía  núm.  ,  de  data  21/06/2017,  na  que  se  aprobaba  a  lista  
provisional  de  admitidos  da  convocatoria  en  relación  co  proceso  de  selección  para  a  
constitución dunha bolsa de emprego para cubrir o/os posto/s de traballo de LIMPIADORA en  
réxime de persoal laboral e as posibles vacantes subseguintes. 
 
Visto que na lista provisional son todos os aspirantes admitidos.

De conformidade coas bases da convocatoria, xunto coa convocatoria aprobada por resolución  
de Alcaldía núm. , de data 24/05/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de  
ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de  
traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado,  
aprobado polo Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e o artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de  
abril, de bases do réxime local,

 
RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar  de  forma  definitiva  a  seguinte  relación  de  aspirantes  admitidos  da  
convocatoria referenciada:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
— Elena González Jove
__ María Berta Rodríguez López
__ Fátima Tizón Caamaño
__ Manuela Piñeiro Rubinos
__ María Begoña Sampedro Fernández
__ Pacita Mon Blanco
__ Mónica Barreiro Rodríguez
__ Patricia Díaz Barreiro
__ Inmaculada Longarela Ceide
__ Beatriz Gómez Lourido
 
SEGUNDO. A composición do Tribunal cualificador é a seguinte:
 
PRESIDENTE.- D. Evaristo Expósito Vázquez, Administrativo do Concello de O Páramo.       
Suplente : D. Manuel Seijas Ferreiro, Encargado de Obras e Servizos do Concello de Begonte.  
SECRETARIO.-  D. Antonio Lorenzo Morandeira,  Secretario–Interventor  en acumulación do  
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Concello de O Páramo.   
Suplente : D. Julio González Casanova, Secretario-Interventor do Concello de Friol.  
VOGAIS.- 
1º.- Titular: Dna. Macarena Valín Quintas, Conserxe do Concello de O Páramo.                    
Suplente :  Dna. Sara Martínez Ferreiro, Auxiliar administrativa do Concello de Begonte.  
2º.- Titular : D. José Manuel Fernández Vázquez, Administrativo do Concello de O Páramo. 
Suplente : D.  Manuel Piñeiro López, Funcionario do Concello de Paradela. 
3º.- Titular : Dna. Mª Isabel López Fernández, Funcionaria do Concello de Paradela.         
Suplente :  Dna. Carmen Vázquez García, Administrativa do Concello de Begonte.    

TERCEIRO. A realización da fase de oposición, terá lugar o día 12 de xullo, ás 10.00 h na  
Casa do Concello de O Páramo – Páramo s/n 27363 O Páramo (Lugo), quedando neste acto  
convocados todos os aspirantes que deberán vir provisto do DNI. Trala fase de oposición, na  
mesma  xornada  e  segundo  o  establecido  nas  bases  que  rexen  o  proceso  de  selección,  
procederase o acto de valoración de méritos da fase de concurso.
 
CUARTO. Publicar no Taboleiro de anuncios do Concello de O Páramo e na sua páxina web  
www.concellodeparamo.es a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos  
oportunos, así como a designación do tribunal e a data de constitución do mesmo, así como o  
lugar e hora de realización do proceso de selección. 

E para que conste aos efectos oportunos, expido a presente, de orde e co visto e prace do Sr.  
Alcalde, en O Páramo a 7 de xullo de 2017.
 
O Alcalde,                                                                             O Secretario en acumulación, 
 
Gumersindo A. Rodríguez Liz                                              Antonio Lorenzo Morandeira
Documento asinado ao marxe electronicamente».
 
O  que  se  fai  público,  de  conformidade  co  disposto  nas  bases  da  convocatoria  do  proceso 
selectivo para a constitución da bolsa de emprego para a cubrir  o/os posto/s de traballo de 
LIMPIADORA en réxime de persoal laboral e as posibles vacantes subseguintes, e o artigo 20 
do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de  
provisión  de  postos  de  traballo  e  promoción  profesional  dos  funcionarios  civís  da 
Administración Xeral do Estado, aprobado polo Real decreto 364/1995, de 10 de marzo.

 

Contra  a  aprobación  definitiva  da  lista  de  admitidos  e  excluídos,  que  é  definitiva  en  vía  
administrativa,  procede  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  o  Xulgado  do 
Contencioso-Administrativo de Lugo, no  prazo de dous meses a contar do día seguinte ao da 
súa  notificación,  conforme ao  artigo  46.1  da  Lei  da xurisdición  contencioso-administrativa. 
Poderá no entanto interporse, en virtude dos artigos 116 e 117 da Lei de réxime xurídico das 
administracións  públicas  e  do  procedemento  administrativo  común,  con  carácter  previo  e 
potestativo, recurso de reposición ante este Concello, no prazo dun mes, a contar así mesmo 
desde o día seguinte ao da súa notificación.

En O Páramo, a 7 de xullo de 2017. 

ALCALDE,  

Asdo.: GUMERSINDO ANTONIO RODRIGUEZ LIZ.

Documento asinado ao marxe electronicamente
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